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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki

Aizvadītajā nedēļā turpinājās XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki: 26. jūlijā tika 
pabeigta koncertstāsta “Augstāk par zemi” filmē-
šana, kurā piedalījās 95 mūsdienu deju kolektīvi, 
29. jūlijā ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminek-
ļa Rīgā noslēdzās citādais svētku gājiens “Saules-

vija”, kura organizatori ciemojās visās svētku pie-
turās novados, bet VEF Kultūras pilī skatāma skolu 
jaunatnes vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde “Radi rotājot”.

Svētku gājiena “Saulesvija” katras dienas videoap-
skati redzami vietnē nacgavilet.lv, svētku profilā 
digitālajā platformā YouTube un sabiedrisko medi-
ju platformā lsm.lv, savukārt septembrī pirmizrādi 

Foto: Aivars Liepiņš

https://www.nacgavilet.lv/
https://www.youtube.com/nacgavilet
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/1174/xii-skolu-un-jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetki-2021
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piedzīvos ilggadējā svētku atbalstītāja LMT veido-
tā dokumentālā filma. Katras “Saulesvijas” dienas 
fotoreportāžas skatāmas šeit. 
Svinīgajā “Saulesvijas” noslēguma pasākumā pie 

Brīvības pieminekļa Rīgā piedalījās arī LPS pa-
domniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra 
Dundure (fotoattēla centrā baltajā Abrenes tautas-
tērpā).

LPS sāks sarunu ciklu ar Finanšu 
ministriju par nākamā gada budžetu

Lai uzsāktu gatavošanos ikgadējo sarunu ciklam 
ar Finanšu ministriju (FM) un Ministru kabinetu, 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis 29. jūlijā tikās ar 
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieci Jo-
lantu Plūmi.

LPS Valdes sarunu cikls par budžeta jautājumiem 
ar FM sāksies augusta beigās–septembra sākumā, 
taču līdz tam LPS sagatavos un iesniegs Finanšu 
ministrijai sākotnējo informāciju par tām pozīci-
jām, kurām ir būtiska ietekme uz pašvaldību bu-
džetu vai kuras skar citus nozīmīgus ministriju 
pārziņā esošus jautājumus. LPS priekšsēdis saru-
nā pauda, ka šos jautājumus ir svarīgi aktualizēt, 
pirms finanšu ministrs Jānis Reirs tiekas ar nozaru 
ministriem un diskutē par nākamā gada valsts bu-
džetu.

Ekspertu līmenī līdz sarunām tiks analizēta gan ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) šāgada izpilde, 
gan tie Valsts ieņēmumu dienesta dati, uz kuru pa-
mata aprēķina katrai pašvaldībai pienākošo daļu 
kopējos nākamajā gadā iekasējamos IIN ieņēmu-
mos.

Sarunu oficiālajā ciklā LPS aktualizēs kopīgos vi-
sām pašvaldībām aktuālos jautājumus, kurus for-
mulē gan LPS Valde, gan LPS sarunu grupas ar 
citām ministrijām. Savukārt ikgadējo Ministru ka-
bineta un LPS domstarpību un vienošanās proto-
kolu izskatīs LPS Domē.

“LPS viens no aktuālākajiem jautājumiem ir iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa sadalījums starp pašvaldību 
un valsts budžetu. Šiem ienākumiem ir kritiska ie-
tekme uz pašvaldību budžetiem, un šogad situācija 
ir īpaši sarežģīta, gan ņemot vērā mainīto proporci-
ju, jo IIN ieņēmumu daļa pašvaldību budžetā no 80 
procentiem samazināta uz 75, gan arī iekasēto IIN 
apjomu pašvaldību budžetos šajā gadā,” uzsver 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Saskaņā ar FM sniegto informāciju Finanšu minis-
trijai sarunas ar nozaru ministrijām sāksies augus-
ta pirmajā pusē.

Līdz šim LPS notikušas vairākas sarunas ar citām 
nozaru ministrijām, un šo sarunu rezultāts ir fik-
sēts atsevišķos protokolos. Savukārt sarunu pro-
tokols ar FM uzskatāms par nozīmīgāko: to pēc 
abpusējas parakstīšanas iesniedz Ministru kabine-
tā vienlaikus ar valsts budžeta likumprojektu.

https://flickr.com/photos/dziediundejo2015/albums
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Pašvaldībām bez tiesiska un finansiāla 
seguma vēlas uzdot valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu uzraudzību

Gatavojot grozījumus likumā “Par kultūras piemi-
nekļu aizsardzību” un noteikumos “Noteikumi par 
kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izman-
tošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta 
statusa piešķiršanu”, paredzēts bez tiesiska se-
guma pašvaldībām uzdot vietējas nozīmes valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu uzraudzību, kas 
tām radīs jaunu finansiālo un birokrātisko slogu.

LPS ir nosūtījusi vēstuli Kultūras ministrijai un 
Tieslietu ministrijai, norādot, ka piedāvātos gro-
zījumus normatīvajos aktos nesaskaņo, jo paš-
valdības nevar uzsākt vietējas nozīmes valsts aiz-
sargājamo kultūras pieminekļu uzraudzību, kamēr 
tām netiek nodrošināti visi Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes (NKMP) rīcībā esošie doku-
menti, kuri nepieciešami uzraudzības īstenošanai. 
Tā vietā LPS aicina izvērtēt variantu, kas paredz 
jauno pašvaldību funkciju nodot tādā termiņā, 
kādā NKMP ir gatava nodrošināt dokumentu ap-
riti, īpaši ņemot vērā faktu, ka pašvaldībām pēc 
būtības tiek nodota tikai vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļu “novērotāja” funkcija, jo jebkādus lē-
mumus drīkstēs pieņemt tikai Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde, arī attiecībā uz vietējās no-
zīmes kultūras pieminekļiem.

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautāju-
mos Sanita Šķiltere: “LPS piedāvātais variants ir 

racionālāks, jo ietaupīs būtiskus resursus, kurus paš-
valdības un Nacionālā kultūras mantojuma pārval-
de tērēs savstarpējā un nepārtrauktā informācijas 
un sarakstes plūsmā. Ņemot vērā administratīvā 
procesa prasības un faktu, ka pašvaldības nav un 
nevar būt NKMP struktūrvienības, realizējot funk-
cijas nodošanu pašvaldībām, kopumā izmaksas pa-
lielināsies, turklāt tās palielināsies arī Nacionālajai 
kultūras mantojuma pārvaldei. Projekts pašreizējā 
versijā pieprasa nepārtrauktu dokumentu plūsmu 
starp Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un 
pašvaldībām, kas ir vissarežģītākais no visiem iespē-
jamajiem variantiem.”

Vienlaikus LPS ir gandarīta, ka no normatīvā regu-
lējuma paredzēts dzēst normu, kas atļautu NKMP 
atcelt jau izdotus vietējās nozīmes kultūras pie-
minekļu izmantošanas un saglabāšanas norādīju-
mus, jo likums šādu iespēju neparedz, tas paredz, 
ka kultūras pieminekli var izslēgt no kultūras pie-
minekļu saraksta, bet neparedz iespēju, ka kultū-
ras piemineklim varētu atcelt tā izmantošanas un 
saglabāšanas norādījumus, vienlaikus neizdodot 
tos no jauna. Tas novērsīs likumā līdz šim esošās 
pretrunas, kas noteic, ka līdz regulējuma spēkā 
stāšanās brīdim izsniegtie norādījumi kultūras pie-
minekļu (t. sk. vietējas nozīmes) izmantošanai un 
saglabāšanai ir spēkā, kamēr nav izdoti jauni no-
rādījumi.

Lai mazinātu birokrātisko slogu, LPS lūdz noteiku-
mu projektu “Noteikumi par kultūras pieminekļu 
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju 
un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 
papildināt ar regulējumu par pienākumu Nacio-
nālajai kultūras mantojuma pārvaldei noteiktā 
termiņā nodrošināt tās rīcībā esošās informācijas 
un dokumentu par vietējās nozīmes pieminekļiem 
pieejamību attiecīgajām pašvaldībām elektronis-
kā formā.

LPS arī lūdz regulējuma anotācijā pievienot infor-
māciju par termiņu, līdz kuram tiks nodrošināta 
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu 
ievade atbilstoši tam, kāda vienošanās šajā jautā-
jumā tika panākta ar Valsts zemes dienestu.
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Videosanāksme par Bāriņtiesu 
informācijas sistēmu

Lai iepazīstinātu pašvaldību pārstāvjus ar jaun-
izveidoto Bāriņtiesu informācijas sistēmu un bā-
riņtiesu pāreju no darba Nepilngadīgo personu 
atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) uz darbu 
Bāriņtiesu informācijas sistēmā, LPS, atsaucoties 
Labklājības ministrijas aicinājumam, 28. jūlijā or-
ganizēja tiešsaistes sanāksmi. Tās videoieraksts 
pieejams šeit.

Ņemot vērā, ka bāriņtiesām turpmāk būtu jāno
drošina iespēja strādāt pašām savā informācijas sis-
tēmā, proti, Rīgas bāriņtiesai izstrādātājā informā-
cijas sistēmā (vai pēc tās parauga izstrādātā infor-
mācijas sistēmā), nevis NPAIS, uzņēmums SIA “ZZ 
dats” sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem, kā arī 
konsultējoties ar Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centru, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju 
un Labklājības ministriju, uzsācis priekšdarbus, lai 
no 2022. gada 1. janvāra bāriņtiesas varētu strādāt 
Bāriņtiesu informācijas sistēmā, kas veidota pēc 

Rīgas bāriņtiesas informācijas sistēmas (BARIS) 
parauga. Ja pašvaldība nevarēs savai bāriņtiesai 
nodrošināt iespēju lietot Bāriņtiesu informācijas 
sistēmu, pašvaldības bāriņtiesa, tāpat kā līdz šim, 
veiks manuālu datu apstrādi vecajā NPAIS.

Paralēli notiks NPAIS pilnveidošana, un turpmāk 
tā kalpos tikai kā datu integrators, nevis datu re-
ģistrs, un tā neaizstās atsevišķas iestādes reģis
trus. Plānots, ka jaunās NPAIS izstrāde un ievie-
šana tiks pabeigta līdz 2025. gadam. Tāpat Lab-
klājības ministrija sadarbībā ar “ZZ dats” plāno 
2022. gadā uzsākt darbu, lai papildinātu bāriņtiesu 
informācijas sistēmas funkcionalitāti, tajā skaitā 
ar Audžuģimeņu informācijas sistēmas moduli un 
ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ie-
spējām īstenot funkcionālo pārraudzību, izmanto-
jot Bāriņtiesu informācijas sistēmu.

Sanāksmē sniegtās prezentācijas atradīsit šeit.

Ella Pētermane,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/694-sanaksme-par-barintiesu-informacijas-sistemu
https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6844-pasvaldibu-parstavjus-iepazistina-ar-jauno-barintiesu-informacijas-sistemu
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Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas (LPIA) 
Valde aicina uz tikšanos 
6. augustā Ropažu novada 
Stopiņu pagasta kultūras 
centrā “Ulbrokas pērle” vi-
sus asociācijas biedrus, kuri 

darbojās līdz pašvaldību vēlēšanām, kuri turpina 
darbu pēc vēlēšanām vai no jauna uzsākuši darbu 
kā izpilddirektori, viņu vietnieki un pārvalžu vadī-
tāji.

Dienas kārtība:

10:30 – Dalībnieku reģistrācija (katram dalībnie-

kam jāuzrāda derīgs Covid19 sertifikāts, kas ap-
liecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid19 vai 
pēdējā pusgada laikā to pārslimojusi, vai veiktā Co-
vid19 laboratoriskā testa rezultāts).

11:00 – Novada apskate (kopīgā transportā) – 
tikšanās atkritumu apsaimniekošanas poligonā 
“Getliņi”.

13:00 – Pusdienas.

14:00 – Svinīga sēde un koncerts Ropažu novada 
kultūras centrā “Ulbrokas pērle”.

15:00 – Saviesīgas sarunas.

Ivo Virsis,
LPIA priekšsēdētājs

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde notiks vebi-
nāra formā (tiešsaistē) 11. augustā plkst. 13.

Darba kārtība:

Sēdes slēgtā daļa

13:00–13:30

1. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja un 
vietnieku vēlēšanas.

2. Par Tautsaimniecības komitejas darbības pa-
matprincipiem – LPS padomnieks Aino Salmiņš.

Sēdes atklātā daļa

13:30–14:15

3. Par Satiksmes ministrijas un LPS turpmāko sa-
darbību autoceļu nozares politikas jautājumos:

* par valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības 
plānu līdz 2027. gadam;

* par valsts vietējo autoceļu apsaimniekošanas 
politiku.

Sēdē aicināti piedalīties satiksmes ministrs Tālis 
Linkaits un VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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VARAM risinājums par ATR ļaus 
jaunajām pašvaldībām nostrādāt pilnu 
vēlēšanu ciklu

VARAM piedāvātais risinājums (2025. gadā at-
stāt tikai vienu valstspilsētas pašvaldību) dod 
iespēju nerīkot vēlēšanas un ļaut strādāt vienu 
termiņu šajās vēlēšanās ievēlētajām pašvaldī-
bām. Ja Saeima aizstāvētu savu viedokli, tad 
rastos Saeimas pirmstermiņa atlaišanas iespē-
ja, kas nekādi nav vēlama pirms nākamā gada 
regulārajām Saeimas vēlēšanām.

Piedāvātais risinājums par valstspilsētu apvie-
nošanu ar tiem piegulošajiem novadiem dod 
laiku:

1. Sakārtot izpratni par pašvaldību referendu-
miem. Proti, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 
5. pants paredz vietējo kopienu viedokļa noskaid-
rošanu, izmantojot referenduma iespēju. Tādējādi 
līdz 2025. gadam ir visas iespējas pieņemt likumu, 
kas konsultatīvajā referendumā paredz iespēju 
noskaidrot teritorijas iedzīvotāju viedokli atbilsto-
ši hartai. Saistošie referendumi attiektos uz paš-

valdību autonomās kompetences jautājumiem, 
bet reforma nav šāds jautājums.

2. Salīdzināt, kādas sekmes būs trīs novados ar 
valstspilsētām (par valstspilsētas un apkārtē-
jās lauku teritorijas budžetu lemj kopīgi ievēlēta 
dome) un sešu valstspilsētu sadarbībai (valstspil-
sētai savs budžets, apkārtējām sadarbības teri-
torijām – savs budžets). Varēs pārbaudīt, vai bu-
džetu un domju apvienošanas gadījumā nerodas 
nomales efekts.

Tādējādi Saeimai ir iespēja novērst diskrimināci-
ju pret daļu no pašvaldībām (kurām trūkst oficiāli 
atzīta attīstības centra). Tāda diskriminācijas no-
vēršana būtu apsverama jau šoruden, nodrošinot 
līdzvērtīgas iespējas novadiem bez attīstības cen-
tra.

Arī Satversmes tiesai būtu laiks labāk izprast paš-
valdību lomu un vietu Eiropas Savienībā esošās 
daudzlīmeņu pārvaldības apstākļos, īpaši no Sa
tversmes 101. panta un Satversmes 1. panta izrie-
tošās iedzīvotāju kopienas tiesības paust savu vie-
dokli robežu maiņas gadījumos. Satversmes tiesa 
varēs pārbaudīt, vai tiešām iedzīvotāju iesaistīša-
nas pasākumi kompensēs potenciālo demokrāti-
jas iztrūkumu pēc reformas.

Vērtējot pašvaldību iesniegumus saistībā ar ad-
ministratīvi teritoriālo reformu, Satversmes tiesa 
paļāvās uz solījumu Pašvaldību likumā pieņemt 
normas, kas potenciāli samazinātu nomales efek-
tu, iesaistot lēmumu sagatavošanā iedzīvotāju pa-
domes.

Bet tikmēr jaunievēlētajām pašvaldībām jāļauj 
strādāt un darboties saskaņā ar jauno teritoriālo 
iedalījumu.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS



• 28. jūlijā LETA: “LPS atbalsta IZM priekšlikumu 
ļaut skolām strādāt klātienē, individuāli izvērtē-
jot saslimstības ar Covid-19 risku” – par Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu 
ļaut skolām strādāt klātienē un LPS padomnie-
ces Ināras Dundures komentāri.

• 28. jūlijā LSM; Replay: “Saeimā vērtēs VARAM 
ideju piecas valstspilsētas apvienot ar blakus 
esošajiem novadiem” – par Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
rosinājumu piecas valstspilsētas apvienot ar 
tām līdzās esošajiem novadiem un LPS vecākā 
padomnieka Māra Pūķa komentārs (šeit).

• 29. jūlijā Diena: “Nepopulāru prezidentu ir 

vieglāk nepārvēlēt” – par Egila Levita preziden-
tūru, Vēsturisko zemju likumu un LPS priekšsē-
ža Ginta Kaminska sacīto par to (šeit).

• 29. jūlijā Diena: “Piedāvā atgriezties sākum-
punktā” – par VARAM priekšlikumu piecu 
valstspilsētu apvienošanai ar apkārtējiem no-
vadiem un LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs.

• 29. jūlijā LA: “Cer izvairīties no novadu sadalī-
šanas. Ko iedzīvotājiem nozīmētu ministrijas 
piedāvātais “pārejas perioda” risinājums?” – 
par VARAM ieceri ap lielajām pilsētām veidot 
pilsētreģionus, tām pievienojot lauku pašval-
dības, un LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa 
komentārs (šeit).

• 29. jūlijā IR: “Nebūs brīnumlīdzeklis” – par pa-
stiprinātu gaisa kvalitātes mērīšanu skolās un 
LPS padomnieces Ināras Dundures sacīto par 
pašvaldību gatavību uzlabot ventilācijas sistē-
mu stāvokli izglītības iestādēs.

• 30. jūlijā LV portāls – LPS relīze “LPS sāks saru-
nu ciklu ar Finanšu ministriju par nākamā gada 
budžeta jautājumiem” (šeit).
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LPS MEDIJOS

LPS IESAISTE LIKUMDOŠANĀ

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedok-
li. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldī-
bu kopīgo stratēģiju un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-vertes-varam-ideju-piecas-valstspilsetas-apvienot-ar-blakus-esosajiem-novadiem.a414625/
https://www.diena.lv/raksts/viedokli/dienaskomentars/nepopularu-prezidentu-ir-vieglak-neparvelet-14265331
https://www.la.lv/cer-izvairities-no-novadu-sadalisanas-ko-iedzivotajiem-nozimetu-ministrijas-piedavatais-parejas-perioda-risinajums
https://lvportals.lv/dienaskartiba/330877-lps-saks-sarunu-ciklu-ar-finansu-ministriju-par-nakama-gada-budzeta-jautajumiem-2021
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LPS sniegtie atzinumi

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti, 
bet trīs nav saskaņoti.

Nr. VSS nosaukums Nosūtīša-
nas datums

Izsludināša-
nas datums

Saska-
ņojums

1. VSS-627 – Par likumprojektu “Arhitektūras likums” 26.07.2021. 08.07.2021. Nē
2. VSS-635 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-

zījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos 
nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteiku-
mi””

26.07.2021. 08.07.2021. Jā

3. VSS-612 – Plāna projekts “Korupcijas novēršanas un apka-
rošanas pasākumu plāns 2021.–2024. gadam”

26.07.2021. 01.07.2021. Jā

4. VSS-649 – Par informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā neapstrādātai 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei”

26.07.2021. 08.07.2021. Nē

5. VSS-628 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzī-
votāju ienākuma nodokli””

26.07.2021. 08.07.2021. Nē

6. VSS-631 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par ne-
kustamā īpašuma ½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas 
pilsētas pašvaldības īpašumā”

26.07.2021. 08.07.2021. Jā

7. VSS-632 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 
valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2a, Salaspilī, nodoša-
nu Salaspils novada pašvaldības īpašumā”

26.07.2021. 08.07.2021. Jā

8. VSS-634 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos 
nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu 
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas 
novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi””

27.07.2021. 08.07.2021. Jā

9. VSS-659 – Par informatīvo ziņojumu “Par koordinētas ievai-
nojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”

29.07.2021. 22.07.2021. Jā

10. VSS-679 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteiku-
mos nr. 411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozī-
mes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””

29.07.2021. 22.07.2021. Jā

11. VSS-676 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra notei-
kumos nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. 
pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 
infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi”

29.07.2021. 22.07.2021. Jā

LPS iepriekšējās nedēļās sniegtie atzinumi pieejami LPS tīmekļvietnē www.lps.lv, sadaļā Par LPS/ Atzi-
numi jeb šeit.

http://www.lps.lv
https://www.lps.lv/lv/par-lps/atzinumi/


9

Nedēļas laikā jaunatklāto Covid-19 
gadījumu skaits Latvijā pieaudzis 
gandrīz trīstik

Šobrīd Latvijā saslimstība ar Covid-19 pieaugusi 
par 29,8%. Aizvadītajā nedēļā veikti vidēji 7468 
testi  dienā (iepriekš 7184 testi)  un atklāti vidēji 60 
jauni Covid-19 gadījumi dienā (nedēļu iepriekš 46).

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēti vidēji četri 
Covid-19 pacienti dienā, un slimnīcās ikdienā ār
stējās vidēji 44 cilvēki (iepriekš 53). Beidzamo divu 
nedēļu laikā par 31,1% pieaugusi saslimstība 20–29 
gadus vecu cilvēku vidū, bet par 22,4% pieaugums 
vērojams 10–19 gadus vecu jauniešu vidū. Arī ve-
cuma grupā 30–49 gadi pieaugums ir par 17,7%. 
Visvairāk jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā, 
Pierīgā un Kurzemē.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients 
pieaudzis līdz 1,2 (nedēļu iepriekš 1,14), sasnie-
dzot maija sākuma rādītājus, turklāt pieaugšanas 
temps arvien palielinās.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais sa-
slimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pieau-
dzis līdz 200,4 (iepriekš 151,0), savukārt Latvijas 
rādītājs pieaudzis līdz 30,5 (iepriekš 27,7). Iepriek-
šējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars 

Latvijā samazinājās līdz 15,1% (iepriekš 27%), un 
aizvadītajā nedēļā tie bija kopumā 63 gadījumi 
(nedēļu iepriekš 87). Laikā no 25. līdz 30. nedēļai 
saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Krievi-
jas (63 gadījumi), Turcijas (45), Lielbritānijas (36), 
Spānijas (33), Nīderlandes (15), Francijas, Gruzijas 
un Somijas (pa 14), Uzbekistānas (9), Bulgārijas un 
Vācijas (pa 7).

Iedzīvotāji aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo 
vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā 
pasargāt sevi no smagām slimības formām un 
kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas iz-
platību sabiedrībā. Par konkrēta ražotāja vakcīnas 
pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvo-
tāji var uzzināt šeit.

Joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteiku-
mi un Covid-19 profilakse:

• roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai 
dezinfekcija),

• pareiza sejas maskas lietošana (maska nosedz 
degunu un zodu),

• regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes die-
nā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc ie-
spējas vairāk cirkulētu telpā),

• iespēju robežās attālinātais darbs,

• nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar 
mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kon-
taktpersonām šeit.

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19 
šeit.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 
vakcīnām šeit.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19#ka-es-varu-noskaidrot-kada-veida-vakcinu-iespejams-sanemt-manis-izveletaja-vakcinacijas-punkta
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes
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Izmaiņas Covid-19 laboratoriskajā 
testēšanā

Noslēdzoties Ministru kabineta noteiktajam pār-
ejas periodam, 1. augustā stājušās spēkā izmai-
ņas pieaugušo Covid-19 laboratoriskajā testēšanā: 
turpmāk testēšanu pasākumu apmeklēšanai un 
dažādu pakalpojumu saņemšanai varēs veikt ti-
kai par maksu, informē Nacionālais veselības die-
nests (NVD). Par laboratorisko testu būs jāmaksā 
pēc laboratorijas maksas pakalpojumu cenrāža.

Savukārt Covid-19 simptomu gadījumā epide-
mioloģiskajai izmeklēšanai laboratorisko testēša-
nu, tāpat kā līdz šim, apmaksās no valsts budžeta 

līdzekļiem. Ārpus ģimenes ārsta darba laika pa-
cienti ar Covid-19 infekcijai raksturīgiem simpto-
miem to varēs veikt bez ārsta nosūtījuma. NVD 
vērš uzmanību, ka turpmāk šādos gadījumos pēc 
testēšanas nevarēs izveidot digitālo Covid-19 ser-
tifikātu un iedzīvotājs saņems tikai laboratorijas 
izrakstu par rezultātu, lai nepieciešamības gadī-
jumā tiktu nodrošināta ģimenes ārsta uzraudzība 
vai ārstēšana.

Digitālā Covid-19 sertifikāta izveide un izmantoša-
na iespējama, ja iedzīvotājs ir:

• vakcinējies pret Covid-19;

• pārslimojis Covid-19;

• veicis maksas laboratorisko testēšanu.

Digitālais Covid-19 sertifikāts būs izveidojams arī 
gadījumā, ja iedzīvotājs bez Covid-19 simptomiem ir 
veicis maksas laboratorisko testēšanu ar mērķi do-
ties ceļojumā ārpus Latvijas Republikas robežām.

Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 la-
boratorisko testēšanu pasākumu apmeklēšanai 
un pakalpojumu saņemšanai no valsts budžeta 
līdzekļiem apmaksās līdz šā gada 1. septembrim.

Par pirmsskolas un vispārīgās izglītības 
iestāžu darbiniekiem pieejamajiem 
testiem

Ministru kabineta noteikumu nr. 360 “Epidemio-
loģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas iz-
platības ierobežošanai” (pieejami šeit) sadaļa “V.1 
Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārsli-
mošanas sertifikāts un izņēmumi epidemioloģis-
kās drošības pasākumiem”, tajā skaitā noteikumu 
38.17 punkts, satur regulējumu par sadarbspējīga 

testēšanas sertifikāta izsniegšanas kārtību un 
apmaksas nosacījumiem no valsts budžeta lī-
dzekļiem, kas ir nepieciešami pasākumu apmek-
lēšanai vai saimniecisku pakalpojumu saņemša-
nai (tajos gadījumos, kuros MK noteikumi nr. 360 
paredz šāda testēšanas sertifikāta nepieciešamību 
pasākumu apmeklēšanai vai pakalpojumu saņem-
šanai).

Savukārt valsts apmaksātie un Veselības inspek-
cijas organizētie regulārie skrīningi (iknedēļas 
testēšana ar siekalu testu), tajā skaitā pirmssko-
las izglītības un vispārīgās izglītības iestāžu darbi-
niekiem (pedagogiem un tehniskajiem darbinie-
kiem), nav ietverti 38.17 punkta tvērumā, līdz ar 
to šie skrīningi arī pēc 1. augusta tiks nodrošinā-
ti līdzšinējā kārtībā, kamēr MK līmenī nav pie-
ņemti citi lēmumi.

Pašvaldība ir tiesīga augustā izmantot šāgada 
pavasarī saņemtos, bet neizlietotos antigēna 
(Ag) testus, ņemot vērā to, ka atbilstoši Ministru 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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kabineta 2020. gada 6. jūnija noteikumiem nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” šobrīd turpi-
nās pirmsskolas izglītības programmu īstenošana 
klātienē un ir noteikta klātienē nodarbināto ikne-

dēļas testēšana. Vēršam uzmanību, ka personas, 
kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikāts, regulāro skrīningu neveic 
(skat. noteikumu nr. 360 38.27 6. apakšpunktu!).

Jaunatnes organizācijas var pieteikt 
projektus organizācijas darbības 
atbalstam un jauniešu līdzdalības 
veicināšanai

Lai nodrošinātu atbalstu jaunatnes organizāciju 
darbībai un kapacitātes stiprināšanai, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes 
politikas valsts programmā 2021.–2023. gadam 
izsludinājusi atklāto projektu konkursu jaunatnes 
organizācijām “Atbalsts jaunatnes organizāci-
ju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības 
veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Vienam 
projektam maksimālais pieejamais finansējums ir 

7000 eiro. Projektu pieteikumus finansējuma sa-
ņemšanai var iesniegt līdz 30. augustam.

Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām ie-
spējām un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies 
jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs, kā arī 
projekta administrēšanā iesaistītais personāls un 
projekta īstenošanā iesaistītie darba ar jaunatni 
veicēji.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jau-
natnes organizācijas, kuras atbilst Jaunatnes liku-
ma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem 
un 12. panta otrajā daļā noteiktajam un kurām nav 
piešķirts finansējums projektu konkursā “Atbalsts 
jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības no-
drošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes 
politikā”.

Projekta pieteikumu dokumentus var iesniegt ti-
kai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar 
drošu elektronisko parakstu.

Atklātā projektu konkursa nolikums un citi aktuāli 
dokumenti pieejami tīmekļvietnē www.jaunatne.
gov.lv.

Pasniegta Latvijas Muzeju biedrības 
Gada balva 2021

Latvijas Muzeju biedrības (LMB) Gada balva pie-
šķirta jau divpadsmito reizi, un tās pasniegšanas 
ceremonija šogad pulcēja nominantus no dažā-
diem Latvijas muzejiem, žūrijas balvas PAMANĪTS 
ieguvēju, kā arī sadarbības partnera – igauņu uz-
ņēmuma “Motor” – izvēlētās balvas ieguvējus. 
Ikviens balvas pretendents un nominants tika 
vērtēts caur piecu kritēriju prizmu: oriģinalitāte, 
aktualitāte, vienotība un kvalitāte, ilgtspēja un lie-
tojamība un sociālā joma.

LMB Gada balvas 2021 ieguvējs – Jēkabpils  

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-org-darbibai/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-jaunatnes-org-darbibai/


Vēstures muzejs ar Jēkabpils pilsētas vēstures 
ekspozīciju.

Žūrijas komentārs: “Veiksmīgs muzeja un vietējo 
kopienu sadarbības rezultāts, kas sekmējies skaidri 
veidotā ekspozīcijā, kura spēj uzrunāt dažādu vecu-
mu apmeklētājus, rada gandarījumu par divu lielu 
pilsētu – Jēkabpils un Krustpils – kopīgo un reizē at-
šķirīgo vēsturi. Vēsture un šodiena apvienojas apjo-
mīgā ekspozīcijas projektā.”

LMB Gada balva 2021 PAMANĪTS – Jūrmalas pil-
sētas muzejs ar Jūrmalas pilsētas muzeja sociālā 
tīkla Facebook vietni.

Žūrijas komentārs: “Muzejs, kuru balvai pieteica 
Latvijas Nedzirdīgo savienība. Izcils muzeja sociālā 
projekta piemērs, kas apliecina noturīgu muzeja in-
teresi par nedzirdīgo auditoriju, gatavību atbilstoša 
pakalpojuma sagatavošanā ieguldīt laiku un re-
sursus, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, kā arī 
parāda apņemšanos ar atbildību turpināt izveidoto 
sadarbību jeb, precīzāk, ilgtermiņa attiecības ar ko-
pienu.”

Īpašā Covid-19 atzinība par ātru reakciju ar kvalita-

tīva un pieejama muzeja projekta radīšanu pandē-
mijas apstākļos piešķirta Latvijas Nacionālajam 
dabas muzejam par muzeja pakalpojumu attāli-
nātu sniegšanu un ārpusmuzeja pieejamību.

Katru LMB Gada balvas 2021 nominantu raksturo 
profesionalitāte, kvalitāte, ilgtspēja, starpdiscipli-
naritāte un sabiedrības iesaiste.

LMB Gada balvas nominantu vidū bija Imanta Zie-
doņa muzejs ar multimediālo izstādi “Kur zeme 
tā”, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs ar pētīju-
mu “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlē-
juši Jelgavā”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
ar Labsajūtas mēnesi muzejā, Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs ar Pirmā pasaules kara vēstures 
izzināšanas maršruta otro kārtu, Tukuma muzejs 
ar Anša LerhaPuškaiša grāmatas “Pasakas par 
putniem” sagatavošanu un izdošanu, Limbažu 
muzejs ar vides objekta “Centra kiosks” rekon
strukciju, Latgales Kultūrvēstures muzejs ar izstādi 
“Arvīds Egle. Klusais pieskāriens”, Mākslas muzejs 
Rīgas Birža ar izglītības programmu “Nospēlē mu-
zeju!”, Rīgas Motormuzejs ar izstādi “Garāža” un 
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs ar izstādi “Laika 
liecinieki. Cēsu Vēstures un mākslas muzejam 95”.

12

Latvijas apceļošanas spēle “Pievelc 
Latviju tuvplānā!”

Lai veicinātu vietējo tūrismu, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra (LIAA) radījusi 16 Latvijas 
apceļošanas maršrutus ar uzdevumiem. Ar apce-
ļošanas spēles palīdzību iedzīvotāji tiks iepazīsti-
nāti ar mazāk zināmiem apskates objektiem visā 
Latvijā un iedvesmoti doties vairāku dienu ceļoju-
mos.

Kopā ar piedzīvojumu tūrisma kompāniju “Post-
nos” LIAA izstrādājusi Latvijas apceļošanas auto 
spēli ģimenēm un draugiem, kopā aptverot 16 auto 
maršrutus, kuros izzināt 3500 kilometrus visā Latvi-
jā. Katrā objektā varēs pārbaudīt, vai tas rūpīgi izpē-
tīts, atbildot uz viktorīnas jautājumiem. Decembrī 
visi dalībnieki piedalīsies loterijā ar iespēju laimēt 
apmaksātas brīvdienas Latvijā. Turklāt spēle domā-
ta gan steidzīgajiem, gan tiem, kuri labprāt katrā 
objektā uzturētos ilgāk. Ikvienam no 16 posmiem 
ir arī kontrolpunkti, kur uzsāktā posma apceļošanu 
var apturēt un atgriezties jebkurā sev ērtā laikā.

Ja šķiet, ka pandēmijas laikā jau apceļota visa Lat-
vija, tad šī spēle pierādīs, ka vēl ir daudzas nezi-
nāmas un ievērības vērtas vietas. Tā, piemēram, 
Mūzikas instrumentu muzejs, vīngliemežu au-
dzētava, Leļļu karaļvalsts, Eglones izziņas taka un 
daudzas citas. Daudzveidīgajos maršrutos varēs 
izbaudīt gan dabas un vēsturiskos apskates objek-
tus, gan pastaigu takas un izklaides parkus, kā arī 
neizpaliks vēderprieki visām gaumēm.



Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS vietnē: www.lps.lv

Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunāko “InfoLoga” numuru, rakstiet uz gunta.klismeta@lps.lv.

Informējam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā sanāksmēs fotografē un filmē. Materiāli tiek izmantoti LPS 
publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātā veidā. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nefilmē.
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Paredzamais spēles ilgums atkarīgs no braucēju 
vēlmēm. Ja brauc ātri un apskata vienīgi dažus ob-
jektus, katru no 16 posmiem iespējams izbraukt 
dienas laikā. Ja ir vēlme izbaudīt kvalitatīvu laiku 
ar ceļabiedriem, ciemojoties katrā apskates pun-
ktā un izmantojot vietējās naktsmītnes vai citus 
tūrisma pakalpojumus, reģiona posmus var apce-
ļot 2–3 dienās.

Līdz decembrim spēle bez maksas pieejama 
“Postnos” lietotnē, iepriekš reģistrējoties mājasla-
pā mypostnos.com. Lai uzzinātu vairāk par kam-
paņu, LIAA aicina sekot līdzi Instagram kontam  
@latviatravel, Facebook kontiem @atklajLatviju 
un @OtkrojLatvijuzanovo, kā arī izmantojot kam-
paņas tēmturi #pievelcLVtuvplana. Plašāka infor-
mācija par spēli šeit.

mailto:gunta.klismeta%40lps.lv%20?subject=
www.lps.lv
mailto:gunta.klismeta%40lps.lv?subject=
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.latvia.travel/lv/raksts/pievelc-latviju-tuvplana
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